Kamrems Kit K035040/K045040 till Renault/Jeep 2.1D, TD
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GATES ART. NUMMER K035040 / K045040
TILLVERKARE
JEEP / RENAULT
MODELL
Cherokee, Comanche / 18, 20, 21, 25, 30,
Espace, Fuego, Master, Trafic
MOTOR
2.1 D / TD
MOTOR TYP
52710, 852702, 852750, B210, J8S02, J8S240,
J8S330, J8S610, J8S612, J8S620, J8S622,
J8S704, J8S706, J8S708, J8S710, J8S711,
J8S712, J8S714, J8S736, J8S740, J8S742,
J8S750, J8S758, J8S772, J8S776, J8S782,
J8S784, J8S786, J8S788

Gates kit K015040/K025040 är inte längre tillgängliga, dessa är ersatta av
K035040/K045040. (Se Field Bulletin N° 73 från April 2005)
Det som skett är att Gates har följt OE: s rekommendationer, där den äldre
typen av spännare (OE ref. 7700722452 – se Fig. 1) ersatt av nya typen
av spännare (OE ref. 7700871169 - Fig. 2).

Fig. 1
OE ref. 7700722452

Fig. 2 OE ref.7700871169
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Nya spännare består av två delar (Fig. 3), som tillsammans sitter
monterade enl. Fig. 2.
Det nya systemet är ett förbättrat system jämfört med det äldre systemet,
som var fjäderbelastat. Ofta så fastnade fjädern och kunde då inte trycka
tillräckligt hårt mot plattan som aktiverar spänningen mot kamremmen
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Då skillnaden är visuellt stor mellan gamla och nya typen av spännare, har
det funnits risk för att mekaniker inte vågat montera den nya typen av
spännare.
Därför har Gates gjort en monterings beskrivning som skall följas vid kit
byte på ovan nämnda bilar.
* Ta bort den gamla spännaren
* Ta bort fjädern och bussningen till spännaren dessa behövs inte
mer
* Montera nya spännare med samma skruvar som den gamla var
fast med
* Tryck nya spännaren mot kamremmen så att den nya remmen är
tillräckligt spänd, (att använda bladmått går inte längre)
* Spänn skruvarna till spännaren
* Vrid runt motorn 2 varv
* Kontrollera remmens spänning med STT-1
* Ifall spänningen inte är korrekt, justera spänningen och dra runt
motorn ytterligare två varv och kontrollera spänningen igen.
Applikationerna för båda dessa kit är samma (se bifogad fil), skillnaden
mellan kitten är i innehållet:
• K035040: rem 7700663544, spännaren 7700871169
Likvärdig med OE kit 7701468162
• K045040: rem 7700663544, spännaren 7700871169, löphjul
7700721690
Använd detta vid fullständigt byte av hela transmissions drivningen
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